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Dr . A. SÜHEYL ÜNVER 

İstanbul kütüphanelerinde çok değerli Türk Müelliflerinin el 
yazısi-yle ve ist"in.~ah edilmiş müteaddid e~erleri mevcuddur. Bu 
.eser lerde bazan 'müellifleri hakkında mühim ve tercemei hal kitab 
.larına 'geçmemiŞ. ~alt1mata mU:;adif oluyoruz. Bunlar ancak bu eseı:
Jerin yalmz · rrtazruflarile değil zarflerile yani muhteviyahndan 
haric n·otJar ~etkiı<, olundukça meydana çıkıyor. . · · 

Anadolumu;ıtin İbni Sina'sı denrneğe seza olan, Mısırda· tıb, ve · 
ulu m tahsilinden sonra Aydı.n . oğlu Mehm.ed beyin daveti üzerine 
Birgi'ye gelen Konyalı Hacı Paşa (Hızır bin Ali) nin İstanbul · kü-

.-tüphan.elerinde temamen telif mahiyetinde Arabca bir çok ·eserleri 
·vardıı, ve bunların el yazısİyle nüshaları az değildir. _Nitekim 
"'fc;ıpkapı sarayında Ahmed III kütüphanesinde 2070 Nurnarada Ki
.tabüşşifa (r':t')ll.\_,.>_, rli- )ll .. li.!.) eseri Hacı paşarnızın el yaz.ısile olan 
·nüshadır. İşte bu nüsha vefat tarihi olan 820 ( 1417) senesinden 
Saraya intikal edinceye kadar bir çok ellerde dolaşmıştır. Muhak
k_ak ki hay~tından beri gele'?- en eski -nüshalardandır·. İşte bu nüs· 
'hanın başındaki boş sahifede talebesinden olduğu yazılan Sinan 
paşanın . Hacı paşaya 3 beyitH bir rnethiyesi vardır. ( şekil · 1 ) 
·~unun başı veya sonu varını bilmiyoruz . Bu ğüne . kadar başka -
-bir sureti elimize geçrnedi. 

Tercemesini üsdadırnız Profesör Şerefeddiri Y altkayadan reca 
. .ettik, bize bu suretle mealen terceme ettiler : 

- Şifa kitabı ariflerin göğsünün şifasıdır (ı): 
Ondan fazilet erbabının mahrum kalması bir bedbahtlıkdır. 

Jl] Mısra'daki ( ;_,..ı...d ) kelimesi ( ;-l..al ) olursa vezin d ür üst olur. 
. ( M ütercirıı notu) 
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laşan ve ayatı kur'aniyeden bahis eser halen Fatih kütüphanesinde 
fahri olarak çalışan Bay Mustala tarafından Edirne kapıda bir ·aile 
nezdinde bulunarak Fatih kütüphanesine maledilmişdir: Demek Fa· 
tihin bu kütüphanesi dağılm~ştır. Şimdi bunlar bir yere ,toplanamaz-
sa bile bu kitapların fihristi yapılmalıdır.Eğer sarayda bu kütüp.

. hane. ta bi dayeti tesisinden beri muhafaza edilmiş olsaydı çok 
mühim bir kütüphanemiz daha olurdu. · 

Gerek bu kütüphane ve gerek ihtiva ettiği tıbbi eserleri türk• 
lerin ilimler ve tıb tarihleri noktasından pek kıymetlidir. Fatih tıbba
da merak etmişdir. Her çeşid kitabı . istinsah ettirmiş ve kütübha .. 
nesine koydurmuşdur. Bunların eskiden yazılıp ele geçmiş eski 
nüshaları ile · tarafından .hattatlara intinsah ettirilmiş ve müzehhip..-· 
lere tezhip etiiriimiş rriüteaddid nushaları da vardı~. . 

İstanbulun fethinden sonra Fatih'in kurduğu külliye (üniversite) 
bizde ' yalnız fakih yetiştirmerniş, hekime kadar bütün fen adamla
rını sinesinde barındırmış ve yenilerini yetişdirmişdir. Bu külliyede 
vazife ahin hekimler çokdur. Fatih bu zevata kıyınet vermişdir. 
Belki hUSl!:Si kütübhanesinde buraya bir kaçını koyduğumuz tıb 
kitabiarını onların tavsiyelerile ve belkide onlar da istifade etsin 
diye istinsah ettirmişdir. 

Fatih'in bıi eserleri ve hareketleri onun da şark alimleri arasında 
yer alması · ıüzumunu göstermekdedir. 

lstanbulun fethinden sonra hastanesi ve hekimlerile esaslı" bir 
hamle atan Tiirk tababeti tarihinde Fatih'in bu hizmetleri 'yai:lo
lunma~a layikdır. Fatih külliyesi İstanbulda tıb tahsilinin beşyüz 
s'enedir devamının başlanğıcı sayılmalıdır. 

' . 

İBNİ SİNANIN TÜRKLÜGÜ HAKKINDA 

Dr. M. Şakir İbrahim (Miftahül'emraz) 
eseri mukaddimesine göre · 

Dr. A. SÜHEYL ÜNVER 

Haydarpaşa hastanesi tarihçesi ve 1310 (1894) senesi İstatistiğl 
ve daha bir çok makaleleri hariç, risale halinde basılmamış 

notlatı~ıı tetkike fırsat bulduğumuz haydarpaşa hastanesi serta· 
bib vekili doktor Miralay Elhaç Mehmed Şakir İbrahim beyin. müs
vedde halinde ve halen Bayezidde Şehir ve inkilab eserleri müzesi 



-9 

M. Cevdet kütüphanesinde (N. ·23 B.) bulunan miftahül'emraz nsa
lesi vardır. Bunun mukaddimesi pek mühimdir. Eserin metni Ko· 
lerad~n bahisdir. Üsküdarda lhsaniyed.e otururken 1311 (1895) se
nesinde yazmışdır. Bu mukadi me umumi ve Türk tıb tarihi nokta: · 
sından pek kıymetlidir. Burada lbni Sinanın Türklüğünü şu satır: 
tarla bahis mevzuu etmekdedir. · 

( ..... Ezancürole asyayı vustanın Türkistan eviadı meşhuresinden 
Buhara şehri Kurbünde Afşine karyesinin namı edebiyül iştiha:rını her 
dem methü sitayişle yadü tezkar ettiren ve Türklerden birinci ola
rak Eşşeyhürreis ünvanı mefharetile yad olunan lbni Sina gibi bir 
nadirei rüzgar yetişdirmişdir ki" (Ümmehatı kütübü tıbbiye) den 
(ELkanu'll') nam kitabı hikmetnısabı kurunu vustada eiı muteber .bir 
düsturu ;tababet ve mehazı eelili _müracaat olmak üzere elsinei mü-: 
teneyviaya terceme olunmuşdur. Kitabı mezkO.r mukaddema Fransa• 
nın birinci darül'ulumu tıbbiyesi ~ddolunan Montpellier ile İtalyada: 
kain Salerne medresei tıbbiyesinde ralıleler ve kürsi.iler üstünde alti
yüz sene kadar eyadii ta'zim ve tekrimde tutularak ta'liriı ve tedris · 
olunmak gibi bir şerefi azime mazhar oldu. Şur~sı da cayi dikkat
tir ki lbni Sina gibi bir allamei tıb, ·«tevarihi ümeme aşina · olriuyai:ı. 
veya marazı garezle miıattal olan qazı kim~elerin iddiaları gibi olma
yub Ebu Ali' Farabi gibi [1] halis bir türk oğlu türk olduğu halde 
tohmu-tabal?et ve . hikmet ve siyaseti Asya kıt'asına nasıl almış ise 
Avrupa ülkesine· dahi o derecede saçmış olmakla gerek meratibi 
siyasiye ve ğerek derecatı ilmiyenin birinci tabakas)na irtika etme
sile zamanında· vasılı mertebei ülya ve üstadı hükemai' dünya ..... ).· 
Ayrıca İbni Sina hakkında mühim mütaleaları vardır. · 

Sonra Ebülkasım ve onun- ......c~_,...:JI_r ;~ .:,ı ~_rı:JI eserinden ve · 
İbnürrüşdü Kurruhiden hörmetle bahsediyor, ve buna muallim salis 
der. Raziyi de elmüşahid sıfatile ve hörmetle zikreder. Bağdadda Ma
ristanı kebir namı diğeri e ( o~ı..t,Oı~ • ;,.!.i_liJb) Darülmüsteşfii adudiye-

. V 

nin Şeyhül'alimin ve üstadı kebiridir der. Biz yukarıda aldığımız sa-
tırları İbni Sina hakkında bir vesika addediyoruz. Zira bizde ilk def'a 
·bu iddiyayı haklı olarak serdedenlerdendir. Yalnız << » içinde
ki ibareyi ilave etmesinin mühim sebebini izah eder, ayrıca bir 
n·oıunu ve dolayısile. İbni Sinay.a' Türk dedirten esaslarınin ne oldu
ğum.t bulamıyoruz. Bu eserin sonunda tabib Miralay Aziz qeyin 
de tercemei hali vardır. 

[1] Bu ibare hizasında kenarda şu kayıd da vardır : Şu ibareyi ilave etme
min bir sebebi mühimmi olduğundan bu veçhile kabulünü ihtar ederim . 
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